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กรมธรรมป์ระกันภยัผู้เล่นกอล์ฟ 
 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน

เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระภายใต้บังคับเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้ 

การคุ้มครอง : ตามข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ายที่แนบติด 

 

เงือ่นไขทัว่ไป 

1. ค านิยาม : เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1.1 “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1.2 “ตารางกรมธรรม์” หมายความว่า ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

1.3 “ผู้เอาประกันภัย” หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

1.4 “อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

1.5 “ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร” หมายความว่า ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจ า

และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

1.6 “ทุพพลภาพชั่วคราว” หมายความว่า ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติ

ได้โดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

1.7 “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายความว่า ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ 

 

2. ความสมบูรณ์แห่งสัญ ญ าและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญ ญ าประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้ายประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง

ข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะ

สมบูรณ์ 

 

3. เงื่อนไขบังคับก่อน 

บริษัทไม่ต้องรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัตถิูกต้องครบถ้วนตาม

สัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
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4. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ

ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 

4.1 แจ้งความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายที่ผู้เอา

ประกันภัยได้รับเนื่องจากอุบัตเิหตุ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้อง

แจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ได้แจ้ง

โดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้แล้ว 

4.2 แจ้งความตอ่เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ถูกขโมย หรือโจรกรรมและจะต้องกระท า

การทุกอย่างเท่าที่จะกระท าได้เพื่อช่วยให้ได้ตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ และเพื่อติดตามทรัพย์สินนั้นคืนมา 

4.3 ส่งรายการความสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บรษิัทภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบ

ถึงความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง พร้อมทั้งจัดส่งบรรดา             รายละเอียดและเอกสารหลักฐานอัน

เกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายตามที่บริษัทต้องการ และต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทตามความจ าเป็น 

4.4 ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่

วันเสียชีวิตหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐาน      ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุ และบริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในระหว่างที่บริษัทพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามที่เห็นสมควร 

รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

4.5 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือค าสั่งหรือค าบังคับของศาล 

4.6 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากบริษัทเว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น 

4.7 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจ าเป็นเพื่อให้บริษัทตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ 

หรือฟ้องคดีได้และบริษัทมีสิทธิท าการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใดๆ 

 

5. การจ ากัดความรับผิดของบริษัท 

ความรับผิดของบริษัทภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย 

 

6. การจ่ายค่าทดแทน 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 

6.1 ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนอืจากเหตุทุพพลภาพจะจา่ยโดยพลัน เมื่อได้รับ  หลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
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6.2 ส าหรับความเสียหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวันครบก าหนดทุกๆ สี่สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพล

ภาพแต่ทั้งนี้ไม่เกิน 52 สัปดาห์ 

 

7. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญ าโตตุลาการ 

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง

ยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

 

8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

8.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอา

ประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

8.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ย

ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย

ระยะสั้น 

 
 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
 

สว่นที ่1   ความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ส าหรับ 

1.1 จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายในขณะที่หรือ        สืบเนื่องจาก

การฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะต่อ 

1.1.1 การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่บุคคลในครอบครัวที่อยู่

ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย 

1.1.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หรือ

บุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของหรือ    ครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือ

ควบคุมหรือก าลังใช้ 

1.2 จ านวนเงินอันเก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์     ประกันภัยนี้

ส าหรับ 

1.2.1 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง 

1.2.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 
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ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เอา

ประกันภัยภายใต้บังคับเงื่อนไข ความคุ้มครองข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์       ประกันภัย ส าหรับความรับผิดซึ่งผู้

เอาประกันภัยก่อไว้ แต่ผู้แทนโดยชอบดว้ยกฎหมายนั้นต้องปฏิบัติครบถ้วนตามและอยู่ภายใต้บังคับสัญญาประกันภัยนี้เท่าที่จะใช้บังคับ

ได้เสมือนว่าตนเป็นผู้เอาประกันภัย 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทภายใต้ส่วนที่ 1 ส าหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายราย       รวมกันต่อ

เหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000.00 บาท 

 

 

สว่นที ่2   ความบาดเจบ็ทางรา่งกายของผูเ้อาประกนัภยั 

บริษัทให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ของ

ผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุในขณะที่ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ

สาธารณะ และท าให้เกิดผลดังต่อไปนี้ .- 

2.1 การเสียชีวิต 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ

ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่า

ทดแทนให้เป็นจ านวนเงิน 200,000.00 บาท 

2.2 การสูญ เสียอวัยวะและสายตา 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการสูญเสียโดยสิ้นเชิงถาวรดังก าหนดข้างล่างนี้       ภายใน 180 วัน 

นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้ 

200,000.00 บาท ส าหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 

200,000.00 บาท ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า   

200,000.00 บาท ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 

200,000.00 บาท ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 

100,000.00 บาท ส าหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ   

100,000.00 บาท ส าหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า   

100,000.00 บาท ส าหรับสายตาหนึ่งข้าง 

การสูญเสียโดยสิ้นเชิงถาวรให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร 
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การสูญเสียสายตา หมายความถึงตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

 

2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทจะจ่าย           ค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงิน 

200,000.00 บาท 

 

2.4 ทุพพลภาพชั่วคราว 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะ

จ่ายค่าทดแทนให้เป็นระยะๆ เป็นจ านวนเงิน 1,000.00 บาทต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์ 

บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนข้อนี้ทันที หลังจากมีกรณีต้องจ่ายค่าทดแทนที่เกิดขึ้นตามข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 หรือ ข้อ 2.3 

2.5 การรักษาพยาบาล 

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีการรักษาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตาม

กฎหมายหรือต้องรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การพยาบาล 

บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุส าหรับค่า

รักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาลและค่าพยาบาล แต่ไม่เกินจ านวนเงินสูงสุด 20,000.00 บาท ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

 

สว่นที ่3   อปุกรณ์การเลน่กอลฟ์ 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สูญหายหรือเสียหาย         เนื่องจาก

อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือ

สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะหรือในขณะเดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของ              ผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือ

สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว บริษัทจะซ่อมแซมหรือจ่ายค่าสินไหม       ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส าหรับการเสียหาย

หรือสูญหายนั้น 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทตามส่วนที่ 3 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อการสูญเสียหรือเสียหายแต่ละ

ครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย 

การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับความสูญหายหรือเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น บริษัทจะหักค่าเสื่อมร้อยละ 10 ต่อปี ของราคา

ปัจจุบันส าหรับไม้กอล์ฟชนดิเดียวกัน แต่ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทตามส่วนนี้

ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน 
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สว่นที ่4   รางวลัพเิศษส าหรบั “โฮล-อนิ-วนั” 

4.1 ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้ กฎ ระเบียบ ในการ

แข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้และ         “โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวนี้ ได้ลง

ลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 15,000.00 บาท 

4.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.1 และ 

“โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 10,000.00 บาท 

เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล “โฮล-อิน-วัน” ไปครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ว่ากรณีใดจะไม่มีการให้เงินรางวัลส าหรับ “โฮล-อิน-วัน” ครั้ง

ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อยกเว้น 
 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองความรับผดิใดๆ ซ่ึงเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี.- 

1. สงคราม (ไม่วา่จะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศตัรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวติั การกบฎ การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อตา้นรัฐบาล การ
จลาจล การนดัหยดุงาน 

2. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ อนัเน่ืองมาจากการสึกหรอหรือเส่ือมสภาพของอุปกรณ์นั้น 
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